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วิธีการสมัคร  
1. ดาวโหลดใบสมัครจากหน้าเว็บ  www.thammacamp.com 
    หรือดาวโหลดใบสมัครจาก จากทาง LineId : @thammacamp    
 

 

2. ช าระเงิน : สามารถช าระเงินได้ 3 ช่องทาง  

    ช่องทางที่ 1 รับช ำระผ่ำน เค้ำเตอร์ธนำคำร, ATM, ธนำคำรทำงอินเตอร์เนต โดยโอนผ่ำนบัญชีธนำคำร 
    ชื่อบัญชี น.ส.ศศิจิต พร้อมสัมพันธ์ เลขที่บัญชี 959-0-1-0404-5  
    ธนำคำรกรุงไทย สำขำ มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ บัญชีออมทรัพย์     
            ช่องทางที่ 2  รับช ำระผ่ำน QR Code ของ QR K PLUS SHOP ชื่อบัญชี ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม(ธรรมะแค้มป์)  
เลขที่บัญชี 035-8-64702-4 ธนำคำรกสิกรไทย (สำมำรถรับช ำระได้ทุกธนำคำร ที่ติดตั้ง QR Code Mobile Application)  

o จ่ำย QR K PLUS SHOP ด้วย K PLUS ฟรีค่ำธรรมเนียมกำรโอน 
o จ่ำย QR K PLUS SHOP ด้วย Mobile Application ธนำคำรอ่ืน 

 โอนเงินครั้งละไม่เกิน 5,000 บำท - ฟรีค่ำธรรมเนียม 
 มำกกว่ำ 5,000 บำท – 30,000 บำท - คิดค่ำธรรมเนียม 2 บำท 
 มำกกว่ำ 30,000 บำท – 100,000 บำท - คิดค่ำธรรมเนียม 5 บำท  

จ่ำยได้ง่ำยๆ ด้วย Quick Pay 

 
ช่องทางที่ 3 รับช ำระผ่ำนบัตรเครดิตท่ีหน้ำเว็บ www.thammacamp.com โดยผ่ำนระบบของ 

Paypal (รับช ำระบัตรเครดิตทุกธนำคำร) คิดค่ำธรรมเนียม 3.5%  
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3. แจ้งการช าระเงินได้ 3 ช่องทาง (ส าหรับท่านที่ยังไม่ประสงค์ส่งใบสมัคร) 
 3.1 แจ้งการช าระเงินผ่านหน้าเว็บ www.thammacamp.com 
 3.2 แจ้งการช าระเงินโดยส่งอีเมล์ หน้าแจ้งการช าระเงินในใบสมัคร มาที่ raklukecamp@hotmail.com 
          3.3 แจ้งการช าระเงินโดยส่ง หน้าแจ้งการช าระเงิน  ในใบสมัคร มาที่ LineId : @thammacamp.com   

4. ส่งใบสมัครได้ 2 ช่องทาง และส าเนาบัตรประชาชนหรือสูติบัตรของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน มาที่ 
 4.1 ส่งอีเมล์ใบสมัคร มาที่ raklukecamp@hotmail.com 
          4.2 โดยส่งใบสมัคร มาที่ LineId : @thammacamp  

ข้อแนะน ำกำรส่งใบสมัคร  
 กรอกข้อมูลการสมัครให้ชัดเจน เพศ/ ชื่อ-สกุล /อำยุ/ หมำยเลขประจ ำตัวบัตรประชำชน เพ่ือประโยชน์ใน

กำรจัดท ำ เกรียติบัตร และแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือสูติบัตร ส ำหรับท ำประกันอุบัติเหตุของบุตรหลำน   
 เมื่อท่ำนได้ส่งเอกสำรกำรช ำระเงินและท ำกำรสมัครเรียบร้อยแล้ว ทำงทีมงำนจะท ำกำรตรวจสอบและแจ้งกลับ

ทำงอีเมล์ ภายใน 7 วันท าการ  
 ส ำหรับท่ำนที่สมัครแล้วไม่ได้รับกำรยืนยันกำรสมัครจำกทีมงำน สำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ตำมหมำยเลข

โทรศัพท์ได้ 087-2016264, 086-3239578, 095-2827975, 097-2043385 และ 097-0243385 ทุกวัน 
ในเวลา 8.00-20.00 
อีเมล์ : raklukecamp@hotmail.com  
เว็บไซต์ :  www.thammacamp.com   
เฟสบุค : ค่ำยรักลูกให้ถูกธรรม (โดยส่งข้อควำมมำในอินบ๊อก) 
LineId : @thammacamp    

 ก่อนจัดกิจกรรมประมำณ 1 สัปดำห์ ท่ำนผู้ปกครองสำมำรถดูข้อมูลกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรจัดงำน 
เพ่ิมเติมได้ที่  www.thammacamp.com 
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เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม 

1. หำกไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ตำมวันเวลำที่ก ำหนด สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำสมัครทุกกรณี ท่ำนสำมำรถน ำไปร่วมกิจกรรม
ได้ในคร้ังถัดไป โดยแจ้งเลื่อนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 2 สัปดำห ์แจ้งมำที่ อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com  
2. ท่ำนที่ไม่สำมำรถส่งใบสมัคร และช ำระเงินก่อนจัดกิจกรรมได้ภำยใน 1 สัปดำห์ ทำงทีมงำนไม่สำมำรถท ำประกันอุบัติเหตุได้
ทัน และหำกยกเลิก ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำสมัคร ทุกกรณี  
3. เฉพำะกรณีเจ็บป่วยก่อนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม งดร่วมกิจกรรม เนื่องจำกมีกิจกรรมที่ใช้กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยค่อนข้ำงมำก  
สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำสมัคร ท่ำนสำมำรถน ำไปร่วมกิจกรรมได้ในครั้งถัดไป โดยแสดงใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลเท่ำนั้น 
แจ้งมำที่ อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com 
4. กรณี เจ็บป่วยกะทันหันระหว่ำงกำรอยู่ค่ำย หำกเด็กที่มีผู้ปกครองมำด้วย ให้ผู้ปกครองเป็นผู้พำบุตรหลำนไปโรงพยำบำล 
ส ำหรับน้องๆ ที่ไม่มีผู้ปกครองมำด้วยทีมงำนจะด ำเนินกำรพำไปที่โรงพยำบำลที่ใกล้ๆ กับที่พักตำมเห็นสมควร   
5. ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทำงค่ำยท ำประกันให้แก่เด็ก ในวงเงิน 200,000 บำท   
6. หำกต้องกำรรับเด็กกลับก่อนวันจบกิจกรรม จักต้องเป็นผู้ปกครองที่ระบุตำมใบสมัครเท่ำนั้น โดยแสดงบัตรประชำชน และ
ส ำเนำบัตรประชำชนขอรับเด็กกลับบ้ำนที่จุดลงทะเบียน    
7. กำรจัดช่วงอำยุผู้สมัครเข้ำร่วมกิจกรรมทำงทีมงำนจะพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของน้องๆ จำกใบสมัครอีกคร้ัง 
8. กิจกรรมที่แจ้งให้ทรำบในก ำหนดกำร อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
9. งดน ำของมีค่ำ อำวุธ ยำเสพติด ติดตัวมำอยู่ค่ำย งดชุดสำยเดี่ยว กระโปรงสั้น กำงเกงสั้น  
10. งดให้เด็กๆ น ำที่ชำร์ตแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือมำชำร์ตในค่ำย ขอควำมร่วมมือผู้ปกครองเตรียมควำมพร้อมให้เด็กมำจำก
บ้ำน 
11. กรณีเกิดทะเลำะวิวำท หรือไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขค่ำย ทำงค่ำยอำจด ำเนินกำร ขอเชิญกลับก่อนวันจบกิจกรรม   
12. กรณีแนะน ำกำรให้บริกำร ในช่วงเวลำจัดกิจกรรม ท่ำนสำมำรถแจ้งข้อมูลได้ที่แบบฟอร์ม กำรแนะน ำกำรให้บริกำร โดย
กำรยื่นที่เจ้ำหน้ำที่ๆ จุดลงทะเบียน ทำงค่ำยขอน ำไปพิจำรณำด ำเนินกำรให้ครั้งถัดไป เพื่อกำรด ำเนินกิจกรรมให้แก่สมำชิกใน
ปัจจุบัน เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
13. ส ำหรับเด็กๆ ที่มีผู้ปกครองมำเยี่ยมระหว่ำงอยู่ค่ำย กรุณำติดต่อที่จุดลงทะเบียน ทำงค่ำยจะจัดสถำนที่ ให้แก่ท่ำน
ผู้ปกครอง งดเข้ำห้องพักเด็ก และบริเวณที่เด็กท ำกิจกรรม ทุกกรณี 
14. ไม่อนุญำตให้ถ่ำยภำพ หรือวีดีโอ ในห้องพัก และในอิริยำบถที่ไม่เหมำะสม ของบุคคลอื่น 
15. งดผู้ปกครองเข้ำมำในเขตห้องนอน ห้องอำบน้ ำเด็ก เช้ำตั้งแต่เวลำ 5.30-7.30 เย็นตั้งแต่เวลำ 17.00-19.00 เนื่องจำกมีเด็ก
หลำยวัยมำพักค้ำง   
16. ในช่วงเวลำ กิจกรรมของเด็กๆ ไม่อนุญำตให้ผู้ปกครองเข้ำมำร่วมกิจกรรมของเด็กๆ ในทุกช่วงวัย 
17. ผู้ปกครองที่ต้องกำรรับเด็กไป-กลับ หรือรับเด็กไปพักนอกค่ำย ต้องเป็นเด็กที่สมัครในระดับอายุ 4- 6 ปี โดยติดต่อรับส่งได้
ที่จุดลงทะเบียนเท่ำนั้น 

ส ำหรับผูป้กครองที่เข้ำร่วมกิจกรรมค่ำย 3 วัน 2 คืน 
1. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส่งพร้อมใบสมัครท่ำนละ 1 ใบ  
2. ผู้ปกครองที่ต้องกำรพักค้ำงในค่ำยต้องเป็นท่ำนที่มีควำมประสงค์ในกำรมำเรียนรู้กำรด ำเนินชีวิตตำมวิถีแห่งพุทธะ และ
สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีควำมแตกต่ำงหลำกหลำยได้ และขอให้ท่ำนให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินวิถีชีวิตขณะอยู่ในค่ำยตำม
ควำมเห็นของพระวิทยำกรประจ ำกลุ่ม      

mailto:raklukecamp@hotmail.com
mailto:raklukecamp@hotmail.com
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3. ท่ำนที่ต้องกำรมำศึกษำดูงำน สำมำรถติดต่อแจ้งล่วงหน้ำได้ทำงอีเมล์ raklukecamp@hotmail.com ก่อนด ำเนินกำรจัด
กิจกรรม 
4. หำกพบผู้ที่แฝงมำ มีเจตนำนอกเหนือจำกควำมต้องกำรในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ทำงทีมงำนขอปฏิเสธกำรสมัครในครั้งนี้  

 

 

 

 

 ข้อแนะน าในการติอต่อสอบถามและรับบริการ 

1. สอบถำมข้อมูลกำรสมัครได้ 087-2016264, 086-3239578, 095-2827975, 097-2043385 และ 097-
0243385 ทุกวัน ในเวลา 8.00-20.00 ,อีเมล์ : raklukecamp@hotmail.com  ,เว็บไซต์ :  
www.thammacamp.com  ,เฟสบุค : ค่ำยรักลูกให้ถูกธรรม, LineId : @thammacamp 
2. ก่อนจัดค่ำย 3 วัน มีผู้ติดต่อเป็นจ ำนวนมำก อำจไม่สำมำรถให้บริกำรท่ำนได้ทั่วถึง และงดรับบริกำรทำงแฟ็กซ์ 
เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ ลงพื้นที่เตรียมกำรจัดกิจกรรม  
3. ในช่วงกำรด ำเนินกิจกรรม 3 วัน 2 คืน มีผู้โทรเข้ำมำเป็นจ ำนวนมำก อำจไม่สำมำรถให้บริกำรทำงโทรศัพท์ได้อย่ำง
ทันท่วงที เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำนอยู่ระหว่ำงกำรดูแลเด็กๆ ในค่ำย จักต้องขออภัยมำล่วงหน้ำ ณ ที่นี้ ท่ำนสำมำรถ
มำเยี่ยมบุตรหลำนได้ในเวลำ 8.00 – 18.00     

การอ านวยความสะดวก : ห้องนอนติดแอร์  แยกชำย/หญิง, ห้องอำบน้ ำรวม แยกชำย/หญิง ,หมอน  ,ที่นอน (เป็นเสื่อ
ส ำหรับนอนที่พุทธมณฑล เป็นที่ที่นอนส ำหรับนอนที่รังสิตคลอง6) ,อำหำรหลัก 3 มื้อ ,อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม        
ต่ืนนอน 6.00 น. เข้ำนอน 20.30 น. (มีพระวิทยำกรประจ ำกลุ่มและพ่ีเลี้ยงดูแล)  

สิ่งท่ีต้องน ามาส าหรับอยู่ค่าย  : ผ้าห่มใช้ห่มนอน, ของที่จะน ำมำใส่บำตรพระภิกษุสงฆ์ 5 รูป เป็นของแห้งตำมก ำลัง
ศรัทรำ,  ถุงเท้ำ, ยำสีฟัน, แปรงสีฟัน, สบู่, แชมพู, ผ้ำส ำหรบัเปลี่ยนอำบน้ ำ, ถุงพลำสติกส ำหรับใส่ผ้ำเปียกชื้น, เสื้อกัน
หนำวส ำหรับใส่นอน, เสื้อผ้ำ ส ำหรับท่ำนที่มำด้วยกันจัดกระเป๋ำคนละชุด           

การจัดเสื้อผ้า ค่ำย 3 วัน 2 คืน (ชุดนอน 2 ชุด, ชุดเบิกบำนสบำยๆ 2 ชุด), ค่ำย 6 วัน 5 คืน (ชุดนอน 5 ชุด, ชุดเบิก
บำนสบำยๆ 5 ชุด) เสื้อผ้ำใช้ได้ทุกสี ส ำหรับเด็กควรเป็นเสื้อผ้ำเหมำะแก่กำรเคลื่อนย้ำยร่ำงกำยสะดวก หรือแบบไป
รเวทไปโรงเรียน, ส ำหรับผู้ปกครองควรเป็นชุดสุภำพทุกสี ไม่สั้น  

ทางค่ายต้องขออภัยผู้ปกครองทุกท่าน ในการแจ้งเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมมีวัตถุประสงค์
ต้องการให้เด็กและผู้ปกครองที่มาได้ฝึกใช้ชีวิตในค่ายธรรมะตามกระบวนการวิถีพุทธ เป็นไปด้วยความสะดวก 
เรียบร้อย ปกป้องสิทธิ์ส่วนบุคคลของเด็กๆ และทุกท่านที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมในกิจกรรม จึงขอความร่วมมือทุก
ท่านปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ในระหว่างการด าเนินกิจกรรมทางวิทยากร ครู พี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่ในโครงการ จัก
ดูแลด้านการอบรม ด้านความปลอดภัย โดยขอยึดการอ านวยความสะดวกให้แก่เด็กๆ เป็นอันดับแรก และส าหรับ
การให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ความเห็นของท่านเป็นประโยชน์ต่อทางค่ายเป็นอย่างยิ่ง โดยท่านสามารถ
กรอกข้อมูลได้ที่จุดลงทะเบียน ทางทีมงานยินดีน้อมรับ และขอน าไปปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป      
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